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 مرحبًا بكم في كيل!
 بمركز التأهيل المهني)اللغة األلمانية كلغة ثانية(  DaZمعلومات عن مكتب التسجيل المركزي 

 

 اآلباء األعزاء، أولياء األمور األعزاء،

 

 أهال وسهالً بكم في كيل!

عاًما وقد أكمل الشاب تعليمه اإللزامي بدوام كامل )أكمل تسع سنوات دراسية في الخارج(، فيجب  17و 15إذا كنت والدًا لشاب  يتراوح عمره بين  

( في أقرب وقت ممكن.إذا لم تكن هناك معرفة باللغة RBZعليه االلتحاق بمدرسة مهنية ويجب تعيينه في مركز تدريب مهني إقليمي مناسب )

(. وهناك سيحدد مركز RBZالتابع لمركز التدريب المهني ) DaZفيجب التسجيل في مكتب التسجيل المركزي األلمانية أو هناك معرفة قليلة بها، 

RBZ  إحالة الشاب إليه.  وااللتحاق بالتدريب المهني مجاني.الذي ستتم 

 

 نتمنى لك بداية جيدة في المدرسة المهنية!

 

 .RBZبمركز  DaZما الهدف من مكتب التسجيل المركزي 

  تقديم المشورة حول األسئلة المتعلقة بالتسجيل في فصولDaZ 

  تسجيل طالبDaZ  فيRBZ )الطالب في سن المدرسة المهنية( 

  تقديم معلومات ونصائح حول موضوعات مثل تغيير المدارس عند تغيير السكن، أو االنتقال 

 التعليم العادي، وما شابه ذلك.إلى  DaZمن فصل 
 

 كيف أسجل ابني الشاب؟ 

 موعدًا )عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني( حدد .1

 أحضر ابنك الشاب والمستندات التالية معك للتسجيل: .2

 بطاقة الهوية/جواز سفر الوالدين والشاب 

 شهادة تسجيل من مكتب تسجيل السكان 

 )شهادة الميالد )إن وجدت 

 .DaZبه صف  RBZل سيتم تحويلكم إلى مركز وفي مكتب التسجي .3

 وتقوم بتسجيل ابنك في المدرسة التي تم تخصيصها لك.  .4

 

 ؟RBZبمركز  DaZكيف أصل إلى مكتب التسجيل المركزي 

 technik.de-westphal@rbz-sara.ohadi البريد اإللكتروني:

 ومكتب التسجيل( DaZ)مكتب  220013529/  0431 الهاتف:
 (RBZ)المدرسة الفنية بـ  1698-600/  0431

 انظر الصفحة الخلفية العنوان:

 

 عبر الهاتف؟ RBZبمركز  DaZمتى يمكنك الوصول إلى مكتب التسجيل المركزي 

 ظ 01:30 -ص  11:30 االثنين

 ظ 01:30 -ص  11:30 الثالثاء

 ظ 01:30 -ص  11:30 األربعاء

 ظ 01:30 -ص  11:30 الخميس

 ظ 01:30 -ص  11:30 الجمعة
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 إمكانية الوصول بالحافلة

 

 

 
 RBZبمركز  DaZأسرع مسار للحافالت إلى مكتب التسجيل المركزي  

 

 خطوط الحافالت محطات التوقف المسكن الجماعي

 

Schusterkrug 
 

Schusterkrug 

 تبديل المواصلة: محطة القطارات الرئيسية

Geschwister-Scholl-Straße 

 
 Schulenseeاتجاه  12/13الحافلة رقم  

 Krooger Kampاتجاه  31الحافلة 

 النزول

 

Arkonastraße 
 

Knorrstraße 

 تبديل المواصلة: جابلنزشتراسه

Geschwister-Scholl-Straße 

 
 Pillauer Straßeاتجاه  11الحافلة 

 Krooger Kampاتجاه  31الحافلة 

 النزول

 
Geschwister-Scholl-Straße 

 

 31الحافلة 
 

 DaZمركز التسجيل المركزي  

 RBZبمركز 
 

Geschwister-Scholl-Str. 15 

24143 Kiel 

المسؤول: مكتب 
 المدارس


